
Polygrafické údaje

rozsah publikace: 36 stran
čistý formát strany na spad: 148 × 210 mm
blok: 4/4, 60 g/m2 LWC
rastr: 150 lpi | tisk: ofset | vazba: V1

Ceny inzerce

1/1 20 000,–
1/2 12 000,–
inzertní balíček: 50 000,-
4. str. obálky + 2× 1/1 str. + logo na obálce
Ceny jsou v Kč bez DPH a platí pouze pro tyto publikace.

Technické požadavky pro podklady

PDF v tiskové kvalitě: PDF/X-1a, 300 
dpi, CMYK, ořezové značky (posun 
3 mm), u formátů na spad přesahy 
na ořez (spadávka) 5 mm
Illustrator CS2 a nižší (CMYK, texty 
v křivkách, popř. fonty dodat)
Photoshop CS2 a nižší (300 dpi, CMYK)
Nepřijímáme CorelDRAW soubory.
Texty: DOC, DOCX, ODT
Obrázky: JPEG, TIFF, PSD | Loga: AI, EPS, PDF

Termíny vydání 2016 

Ploty

expedice objednávky
22.01.2016 04.01.2016
Nátěry a natírání

expedice objednávky
08.04.2016 17.03.2016
Dlažba v exteriéru

expedice objednávky
08.07.2016 13.06.2016
Domácí dílna

expedice objednávky
07.10.2016 13.09.2016

Formáty inzerce

U formátů
na spad
je nutno
přidat
5 mm
na ořez
po všech
stranách

1/1

1/2 šířka

Formát na spad 
148 × 104 mm

Formát na zrcadlo 
124 × 86 mm

Formát na spad 
148 × 210 mm

Formát na zrcadlo 
124 × 178 mm

Ploty
Stavba, údržba a oprava plotů a ohrad. Ploty z drátěného pletiva, dřevěné, s plastovými 
plotovkami, zděné a případné kombinace.

Nátěry a natírání
Nátěry, nástřiky, lakování, moření a impregnace dřeva včetně oprav, odstranění a obnov 
starých nátěrů. Dále i speciální techniky, například patinování, krakelování apod.

Dlažba v exteriéru
Dláždění v exteriéru, parkovací plochy, chodníky atd. z betonové, zámkové dlažby, 
pálené dlažby, kamene včetně stavebních technologií (na sucho, do malty nebo betonu, 
štětování).

Domácí dílna
Domácí dílna a kovy, vrtání, nýtování, svařování, řezání, ohýbání, kování, leštění, pájení. 
Co a s jakými dostupnými nástroji a nářadím jde udělat, pokud člověk chce pracovat 
s kovem ale zároveň není přímo specialista zámečník, kovář, klempíř.

2016

Rozměry jsou uvedeny jako šířka x výška.
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